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Abstract  
Background: Homeless persons who suffer of mental illness are one group which is 
marginalized worldwide. Homeless people have a fragmentary contact with healthcare and 
many of those who have drug abuse problems and mental illness are still undiagnosed. Still, 
this is not their only issue when various state agencies argue about who will take responsibility 
for this persons. Aim: To describe the factors that are perceived supportive or restrictive by 
homeless people with mental illness. Method: The material has been gathered via systematic 
and unsystematic searches and the study was designed as a literature review. The articles which 
responded to the aim of this study were included and it resulted in twelve articles. Results: The 
approach and attitudes of the healthcare workers is experienced negatively by the homeless 
persons because of their discrimination and stigmatization. Experiences suck as lack of 
coordination and cooperation between healthcare, lack of health insurance, social isolation and 
poor paid jobs or no jobs at all are also common. Still, there were some positive experience 
such as healthcare workers and staff who listened, care and implicated themselves in the 
homeless person’s problems and situation, they gave them presents or made jokes. Conclusion: 
The healthcare workers needs knowledge about homeless people’s experience of various factors 
that promote or sets limits in promoting health. This knowledge is needed in order to improve 
the healthcare workers approach. Keywords: Homelessness, mental illness, stigma, approach 
and experience.  

Nyckelord: Hemlöshet, psykisk ohälsa, stigma, bemötande och upplevelser.  
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1. Inledning 
I Sverige finns det, enligt den senaste kartläggningen, 34000 hemlösa personer (Socialstyrelsen, 
2011). Många av dem lider dessutom av psykisk ohälsa vilket ytterligare påverkar deras 
livssituation. Eftersom situationen för hemlösa som lider av psykisk ohälsa är relativt lite 
utforskat i Sverige ska denna studie samla in fakta ifrån internationella studier som har forskat 
om hemlösa personer som lider av psykisk ohälsa. Studien kommer att redovisa för och 
sammanställa befintlig forskning och relatera det till situationen i Sverige.  

Det är viktigt att vårdpersonal får kunskap om dessa personers hela livssituation och deras 
behov av vårdande och stödjande insatser. Kunskapen ska ge dem som arbetar inom vårdande 
verksamheter möjlighet till bättre förståelse, bemötande och förhållningssätt för att kunna öka 
livskvalitén till de drabbade. För att kunna möta dessa personers specifika behov är det viktigt 
att se till personers hela situation samt att insatserna ges integrerat.  

Denna studie kommer att belysa hemlösa personers upplevelser av stödjande och begränsande 
faktorer i återhämtningen.  

2. Bakgrund 
Studien fokuserar på personer med psykisk ohälsa som lever i hemlöshet och deras upplevelser 
av vad som är stödjande eller begränsande i den livssituation de befinner sig i. Studiens centrala 
begrepp är hemlöshet, psykisk ohälsa, stigma, vårdinsatser, bemötande och livskvalité. Dessa 
kommer att beskrivas och förklaras.    

2.1. Hemlöshet  
I Sverige definieras hemlöshet av Socialstyrelsen (2012) som en situation i vilken en person 
befinner sig under en kortare eller längre tid. Den senaste kartläggningen av hemlöshet utfördes 
2011 av Socialstyrelsen och det resulterade i att 34000 hemlösa upptäcktes i hela Sverige. 
Socialstyrelsen grupperar hemlösheten i fyra olika typer av situationer. Den första situationen 
innebär akut hemlöshet då personen är uteliggande eller vistas på ett akutboende eller 
jourboende. I denna situation befann sig 4500 personer. Den andra situationen innebär 
institutionsvistelser eller kategoriboende och här ingår personer som är intagna på en institution 
eller bor på olika behandlingshem och som planeras bli utskrivna men som inte har något 
ordnad boende. Det fanns cirka 5600 personer som befann sig i denna situation. Den tredje 
situationen betyder långsiktiga boendelösningar, vilket innebär att personen bor i bostäder som 
är anordnade av kommunen och här måste personen respektera givna regler. Antalet som bodde 
i dessa bostäder var 13900. Den sista situationen innebär att personen är kontraktslös. I detta 
fall bor personen tillfälligt hos släktningar, vänner eller har andrahandskontrakt på en period 
som är kortare än tre månader. De personer som befinner sig i denna situation beräknades att 
vara cirka 6800 (Socialstyrelsen, 2011). 

Denna kartläggning av hemlöshet som gjorts under flera tillfällen 1993, 1999, 2005 och det 
senaste 2011 har genomförts på uppdrag av regeringen. Socialstyrelsens (2011) tidigare 
definition av begreppet hemlöshet var mer inriktad på de individuella faktorerna så som 
missbruk och psykisk sjukdom som antogs vara en orsak till den hemlösa situationen. 
Definitionen förändrades 2005 till den som finns i dagsläget och idag vet man att det är en mer 
komplex problematik och att det är olika faktorer som påverkar. Enligt Socialstyrelsen (2011) 
är en jämförelse av de tidigare mätningarna omöjlig då definitionen på hemlöshet har 
förändrats.  
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Hemlösheten orsakas av olika faktorer och enligt Grant, Gracy, Goldsmith, Shapiro och 
Redlener (2013) är fattigdom en övergripande riskfaktor för hemlöshet i USA och många 
familjer upplever att samhället inte erbjuder den hjälp de behöver. Fattigdom blir då en 
riskfaktor när samhället inte har rätt insatser för att tillgodose individens behov. Men denna 
faktor är inte den enda orsaken till hemlösheten då många kvinnor och därmed barn blir hemlösa 
på grund av andra faktorer så som förlossningsdepression och misshandel från sin partner. 
Börjeson (2010) beskriver även missbruk som en riskfaktor för hemlöshet då individen tvingas 
av samhället till ett drogfritt liv. Om personen inte lyckas med det kan han/hon förlora arbetet 
och bli vräkt från sin bostad till följd av den dåliga inkomsten som arbetslösheten ger. Detta 
kan i sin tur leda till fattigdom, kriminalitet och social isolering (Börjeson, 2010).    

Stora städer har ett mer övergripande problem med hemlösheten än små städer. I Stockholm 
fanns det exempelvis 8300 hemlösa, i Skåne fanns det 4900, i Västra Götaland befann sig 5500 
personer i hemlöshet och i Uppsala var cirka 2000 personer hemlösa. I de övriga städerna fanns 
det olika många beroende på stadens storlek och geografiska placering och siffrorna rörde sig 
mellan 120 och 1000 hemlösa (Socialstyrelsen, 2011). 

2.2. Hemlöshet och psykisk ohälsa 
Socialstyrelsen har sedan 2001 på uppdrag av regeringen ett nationellt ansvar för terminologin 
inom vård och omsorg. Den senaste ändringen gjordes 2007 då begreppet handikapp togs bort 
och ersattes av termerna funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder innebär att 
en funktionsnedsättning utgör ett hinder i individens omgivning. En person som är 
funktionsnedsatt kan fungera normalt i samhället fram tills funktionsnedsättningen blir ett 
hinder i dennes omgivning och gör att personen blir funktionshindrad istället. Personer har 
psykiska funktionshinder då de möter svårigheter i att klara av aktiviteter i vardagen som är 
nödvändiga och livsviktiga samt då tillståndet kvarstår under en längre period (Socialstyrelsen, 
2007).   

Psykisk ohälsa kan vara svårt att definiera eftersom upplevelsen är olika hos alla människor och 
de som lider av samma psykiska sjukdom är inte likadana och har inte samma behov och 
önskemål. Dessutom räcker den psykiatriska diagnosen inte för att kunna beskriva personer 
med psykisk sjukdom (Sandlund, 2005). En sjukdoms diagnos är i nuläget inte fastställd bara 
utifrån sjukdomens symtom utan också utifrån personens funktion och förmåga för att 
exempelvis kunna se vilka vårdbehov och arbetsförmåga patienten har. Dessa aspekter och 
kriterier är fastställda enligt det psykiatriska diagnossystemet Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM) (Sandlund, 2005).   

Dato och Rafferty (1985) beskriver hur synen på psykisk ohälsa förändrades i slutet av 1800- 
talet då man fick kunskap om att psykisk ohälsa existerar och att det fanns bot. Mellan 1955 
och 1981 i samband med avinstitutionaliseringen, sänktes drastiskt antalet patienter (från 
559 000 till 125000) som sökte vård för psykiska lidelser samtidigt som antalet hemlösa ökade. 
En orsak till det är enligt Dato och Rafferty (1985) att dessa personer var tvungna till plötsligt 
självständighet och de flesta klarade inte av det. På grund av deras oförmåga att ta hand om sig 
själva var dessa personer tvungna att gå tillbaka till sina familjer. Deras familjer kunde inte 
hantera deras sjukdom vilket resulterade i hemlöshet för de utsatta. Många av de hemlösa i USA 
upplevde avinstitutionaliseringen i slutet av 1970 – talet. Dessa personer hade svårigheter att 
klara sig ekonomisk och socialt och de hamnade ofta i missbruk av alkohol och droger samt 
kriminalitet (Dato & Rafferty, 1985). 

Metraux, Clegg, Daigh, Culhane och Kane (2013) redovisar antalet hemlösa veteraner som led 
av psykisk ohälsa mellan 2005 och 2006 vilket var en siffra på 310685 samt vilka psykiska 
sjukdomar som upptäcktes. Bland dessa veteraner led det största antalet av beteendestörningar 
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och humörsvängningar samt av anpassningssvårigheter. Andra psykiska åkommor så som 
hjärnskada, posttraumatisk stressyndrom (PTSD), ångest, depression, personlighetsstörningar, 
psykos och missbruk upptäcktes. Av dessa veteraner levde en stor andel i hemlöshet. I dagsläget 
i Sverige finns det personer som har psykiska störningar som en följd av det tunga missbruket 
men som ännu inte har identifierats av socialtjänsten eller sjukvården och därför, i mötet med 
myndigheterna, förväntas dessa personer att fungera normalt. Detta blir en negativ konsekvens 
för dessa människor som inte får sina speciella behov åtgärdade och de får inget 
omhändertagande samt att de marginaliseras och blir utstötta (Socialstyrelsen, 2004).     

Enligt Goffman (2001) ingår varje individ i flera kategorier som alla människor i ett samhälle 
lär sig att identifiera. Detta innebär att varje gång en person stöter på en annan person så kan 
denne identifiera den andra och kategorisera personen samt sammanställa dennes sociala 
identitet. Detta gör människor från första intrycket och sedan undermedvetet förväntar de sig 
att den andre ska leva upp till de ”normativa förväntningarna” (Goffman, 2001, sid. 10). I de 
fallen då den andra personen har en mindre önskvärd egenskap som är olik de andra 
människorna förlorar denna person sin fullständighet och normalitet och blir istället till ett 
kastmärke och därmed utstött. Denna process benämner Goffman (2001) som stigma. Björkman 
(2011) beskriver också stigma som en slags ”etikett” som en individ har och som gör att 
personen upplevs och blir bemött annorlunda än alla andra. Denna etikett gör att personen blir 
socialt utstött och nedvärderad i samhället. Psykisk ohälsa kan anses vara en etikett då samhället 
nedvärderar personer som lider av psykisk ohälsa eftersom deras tillstånd anses vara ett tecken 
för svaghet och skam. Människor har negativa stereotyper om personer som lider av psykisk 
ohälsa som till exempel att dessa personer är farliga och oberäkneliga. Personer som är 
stigmatiserade på grund av sin psykiska ohälsa upplever oftast ekonomiska, sociala eller 
politiska förluster och hamnar ofta i utanförskap (Björkman, 2011). Walker (2010) tar upp hur 
omgivningens stigmatisering ger ett lågt självförtroende och självstigmatisering bland 
krigsveteraner. Denna stigmatisering leder till att upp till 50 % av dessa personer vägrar att söka 
hjälp. Som följd av denna vägran blir den sociala exkluderingen ännu större och därmed ökar 
även risken för hemlöshet, missbruk, relationsproblem, aggression och kriminalitet. Enligt 
Hansson (2005) har man upptäckt att människor relaterar depression och ångest till försämrad 
livskvalité. Det finns många hemlösa som lider av djup depression och det ger en fördjupad 
känsla av försämrad livskvalité (de Vet et al., 2013). Hansson (2005) beskriver vidare att 
människor upplever livskvalitén olika. Vissa människor upplever inte att materiella faktorer ger 
en bättre livskvalité i någon större utsträckning, medan andra människor tycker att arbete, ha 
en relation och en fast bostad ger en bättre upplevd livskvalité samt andra personliga faktorer 
som självkänsla och autonomi (Hansson, 2005).   

2.3. Vård och stöd vid hemlöshet med samtidigt psykisk ohälsa 
Enligt Börjesson (2010) var 1800-talet institutionaliseringens och mentalsjukhusens era i 
Sverige och det var personalen som arbetade där som hade ansvaret för de patienter som var 
inlagda under långa perioder. På 1960-talet blev psykofarmakologisk behandling ett 
genombrott som dämpade vissa psykiska symptom. Samtidigt skedde stora förändringar inom 
den psykiatriska vården och nya lagstiftningar gällande vård av psykisk funktionshindrade 
trädde i kraft. Avveckling av institutioner och mentalsjukhus samt utvecklingen av psykiatri 
reformen tog fart, och med denna ökade hemlösheten då de psykiskt sjuka som ingen hade 
ansvar för inte hade någonstans att ta vägen. I dagsläget är det enligt Börjesson (2010) 
fortfarande psykiatrin och socialtjänsten som har huvudansvaret för människor med psykiska 
funktionshinder. Ansvaret som psykiatrin har, gäller då landstingen är huvudman medan 
socialtjänsten har ansvaret då kommunen är huvudman. Börjesson (2010) beskriver andra 
aktörer som också är viktiga för att skapa goda levnadsförhållanden som exempelvis 
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arbetsinriktad rehabilitering, men dessa har i dagsläget inte något bra samarbete med psykiatrin 
och socialtjänsten. När psykiatrin inte har flera åtgärder för att kunna hjälpa personen att 
återhämta sig då blir det socialtjänstens tur att ta över ansvaret.  

De svårigheterna som oftast uppstår gällande samarbete mellan myndigheterna är vart ansvaret 
för människor med psykiska funktionshinder ska ligga. När det gäller dubbeldiagnoser så som 
missbruk och psykisk ohälsa blir samarbetet ännu svårare mellan olika myndigheter då 
individen behöver både sociala insatser och psykiatrisk vård (SOU, 2006). Enligt Wirbing och 
Borg (2011) kan personer med dubbeldiagnoser som exempelvis missbruk och psykisk störning 
nå ett bättre resultat för återhämtning om de får en integrerad behandling då deras behov av 
stöd och vård ges samordnat och samtidigt.  

I Sverige är ansvaret för människor som lider av psykiska funktionshinder fördelat genom 
lagstiftning så som Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service (LSS)(Statens offentliga utredningar [SOU], 2006). Hälso- och 
sjukvårdslagens (SFS 1982:763) mål är att ge en god hälsa och vård till alla och den ska ges 
med respekt för allas lika värde och den enskilde integritet, självbestämmande och värdighet 
samt prioritering av största behovet. Den ska dessutom vara lättillgänglig för människor, ha en 
god kvalité, främja god kontakt mellan vårdgivaren och vårdtagaren samt att tillgodose 
vårdtagarens känsla av trygghet och kontinuitet i vården. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska 
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, se till att alla får jämlika levnadsvillkor 
och aktivt deltagande i samhällslivet och samtidigt ska stödet ges med respekt för individens 
självbestämmande och integritet. Människor som inte kan tillgodose sina behov har rätt till 
bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. Biståndet ska försäkra individens skäliga 
levnadsnivå och stärka dennes möjlighet till självständigt liv och ska täcka för exempelvis 
livsmedel, kläder, fritid, hälsa och hygien, telefon, tv samt för boende, hushållsel, försäkring 
och dylikt. Socialtjänstlagen har även som mål att tillgodose människornas behov både utifrån 
fysiska och psykiska aspekter (SFS 2001:453). Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (SFS 1993:387) ska ge tillgång till olika insatser och är till för personer som 
lider av autism, utvecklingsstörning, autismliknande tillstånd, bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder eller lider av andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte 
beror på normalt åldrande och som orsakar svårigheter i att klara av vardagliga sysslor. Dessa 
insatser ska tillgodose individens behov och försäkra goda levnadsvillkor, ska ges då individen 
själv begär det och de skall vara anpassade efter personens behov. Exempel på insatser enligt 
LSS är rådgivning och annat personligt stöd, tillgång till personlig assistens eller ekonomisk 
stöd för att själv ordna det, ledsagarservice, bostad med särskilt service för vuxna eller särskilt 
anpassad bostad för vuxna och daglig verksamhet för personer som är i yrkesverksam ålder men 
som saknar arbete och inte utbildar sig samt kontaktperson (SFS 1993:387). Förutom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården så finns det även andra myndigheter som ansvarar för 
individens försörjning och rehabilitering. Dessa myndigheter är exempelvis arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan (SOU, 2006).      

Vårdande och stödjande insatser ska dessutom ges utifrån personens diagnos och behov och 
därför krävs det att personalen som jobbar inom psykiatrin, socialtjänsten eller organisationer 
ska ha adekvat utbildning samt genomgå en gemensam patienthandledning och processinriktad 
handledning (Wirbing & Borg, 2011). I Sverige finns olika insatser som avser personer som 
lider av psykiska funktionshinder och dessa kan vara antigen inom psykiatrisk sluten- eller 
öppenvård (SOU, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2004) finns det i Stockholms län ungefär 750 
hemlösa personer med psykiska problem och missbruksproblematik. Många av dessa personer 
har inte fått en ordentlig bedömning av sina psykiatriska behov och därför blir de endast 
fragmentarisk behandlade i akutsituationer. Dessutom är de vårdinsatserna som de får från 
psykiatrin och beroendevård inte långsiktiga. Dessa personer söker sig på grund av otillräckliga 
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medel från socialtjänsten till härbärge där de ofta blir utstötta till följd av sitt aggressiva 
beteende (Socialstyrelsen, 2004). 

De insatser som socialtjänsten ofta ger till personer som lider av psykiska funktionshinder är 
olika bistånd så som ekonomisk bistånd för individens försörjning, bistånd för daglig 
verksamhet och aktivitet, boendestöd till olika kommunala boende och socialträning. De 
kommunala boendena innefattar gruppbostäder, hem för vård eller boende (HVB- hem), 
vårdhem eller sluten psykiatrisk vård (SOU, 2006). Insatser som däremot innebär habilitering 
och rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder ansvarar försäkringskassan och 
hälso- och sjukvården för. Personen ska då kunna få rehabilitering och habilitering samt 
hjälpmedel som ska underlätta processen. Kommunen har även som skyldighet att ge 
möjligheten till en meningsfull sysselsättning. Arbetsförmedlingen har som skyldighet att hitta 
arbetsplatser som är anpassade efter individens förmåga samt att personen ska kunna få delta i 
olika program och åtgärder som ska hjälpa denne att komma tillbaka till arbetslivet. Dessutom 
ska personer med psykisk funktionsnedsättning kunna få handledning på arbetsplatsen (SOU, 
2006).     

Enligt Wirbing och Borg (2011) har personer som har en psykisk störning rätt till en case 
manager som ansvarar, planerar, samordnar eller utvärderar den vård som en person får under 
sin vårdperiod. Case managern ska dessutom ha en terapeutisk roll i mötet med patienten samt 
säkerställa kontinuitet i vården. Enligt de Vet et al. (2013) lider många hemlösa av psykiska 
funktionsnedsättningar som psykos, djup depression och personlighetsstörning och de flesta har 
inte en bra kontakt med vården. Case management är avsedd för dessa individer som lider av 
psykiska funktionshinder för att kunna få en bättre livskvalité. de Vet et al. (2013) beskriver 
Case management som en strategi för att bekämpa hemlöshet för personer som samtidigt lider 
av psykisk ohälsa. Genom denna vårdinsats kan man hitta lösningar som kan hjälpa psykisk 
sjuka människor ur den svåra situationen. Case management erbjuds efter varje persons behov 
och önskemål för att kunna fungera normalt i vardagen. Brunt (2005) beskriver olika 
boendeformer som finns i Sverige för personer som lider av psykisk ohälsa och som inte klarar 
av att bo på egen hand. Här skall hemlösa som lider av psykisk ohälsa ha rätt att bo om inte 
deras psykiska tillstånd kan förbättras genom andra stödinsatser. Brunt (2005) beskriver att 
kollektiva bostäder kan höja känslan av självständighet och minska isoleringen då personer med 
psykisk ohälsa klarar av bättre sin vardag genom att få stöd samt umgås med andra personer. I 
Sverige fick de hemlösa som redovisades i kartläggningen 2011 olika insatser eller åtgärder 
mot hemlöshet beroende på situation, psykisk ohälsa, ekonomi, kriminalitet eller 
missbruksproblematik. Av 34000 hemlösa fick 44 % olika boendeinsatser, 30 % hade åtgärder 
mot missbruk, 21 % mot psykisk ohälsa, 57 % fick ekonomiskt bistånd, 2 % hade insatser enligt 
LSS, 2 % hade personligt ombud, 19 % fick boendestöd, 26 % genomgick en bestraffning eller 
vård i form av samhällstjänst, kriminalvård, tvångsvård eller frivård och övriga 17 % fick andra 
insatser eller inga insatser alls (Socialstyrelsen, 2011).   

Borg och Topor (2008) beskriver hur människor som lider av svåra psykiska funktionshinder 
så som psykos och schizofreni fortfarande blir bemötta på ett negativt sätt trots ny forskning 
och kunskap som bevisar att personer som lider av dessa psykiska funktionsnedsättningar kan 
nå positiva resultat i behandlingen. Vissa patienter beskriver hur vårdgivarens negativa attityder 
och bemötande upplevs som kränkande och förhindrande för återhämtningen.  

Ottosson (2011) beskriver mötet och relationen mellan patient och vårdgivare som väsentliga 
för behandlingens effektivitet. För att patienterna ska kunna uppleva ett gott bemötande så krävs 
det att vårdgivaren är mer personinriktad än diagnosinriktad så att individen ska känna att han 
står i centrum och att diagnosen inte styr ens liv. Individen behöver vara expert på sin situation 
och sig själv samt på sin kropp och upplevelser för att inte känna sig i underläge gentemot 
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personalen. Personen har den främsta kompetensen när det gäller lindrandet av symtom och 
förbättringen av livskvalité då sjukdomen inte kan botas av personalen. Ett gott bemötande kan 
göra det möjligt för personalen att förutse dessa aspekter och ge en god vård till personer som 
söker behandling för psykiska funktionsnedsättningar. Personalen ska dessutom ha i åtanke de 
grundläggande principerna i mötet med patienten vilka är professionalism, medmänsklighet och 
empati (Ottosson, 2011).    

2.4. Teoretiskt perspektiv  
Martinsen (1989) beskriver i sin omsorgsteori att omsorg är en grundläggande förutsättning för 
det mänskliga livet och att en viktig aspekt i människornas liv är samspelet och relationen som 
de har till varandra. Martinsen (1989) menar att människor är beroende av varandra och 
beroendet stärks och blir alltmer tydligt då en individ lider av sjukdom, befinner sig i lidande 
av olika slag eller har ett funktionshinder. Martinsen förklarar vidare att när andra människor 
ger respons på en persons lidelse så ses det som omsorg vilket är grunden för omvårdnad.  

Martinsens (1989) omsorgsteori har en filosofisk orientering och den fokuserar på människans 
samexistens som en grundläggande aspekt och den viktigaste aspekten i en god omvårdnad och 
individens hälsa. I teorin ingår tre aspekter som Martinsen tycker är viktiga. Den första aspekten 
är att omsorg är ett begrepp som är rationellt och som är baserat på ett öppet och nära 
förhållande mellan två individer. Den andra aspekten är att omsorgen är ett moralbegrepp som 
har som princip att ansvara för de svaga människorna. Slutligen den tredje aspekten är att 
omsorgen måste ges på ett korrekt sätt och den ska vara anpassad till varje situation och med 
rätt kunskap om vad som gagnar personen.  

Konsensusbegreppen i denna teori är människan och hälsan eftersom människornas 
samexistens ska vara grunden för en god omsorg och omvårdnad för att nå en god hälsa. De 
som har ansvaret måste leva upp till principen om ”ansvaret för den svage” som Martinsen tar 
upp och som innebär att man inte kan vara neutral i möte med andra människor utan människor 
måste visa engagemang om man väljer att hjälpa (Martinsen, 1989).   

Martinsen (1989) beskriver vidare den nutida ideologin om att vara oberoende av andra och 
kunna klara sig själv i de svårupplevda situationerna man möter. Trots denna ideologi menar 
Martinsen (1989) att begreppet omsorg betyder omtanke som människor har för varandra och 
att det är den mest fundamentala i människors existens eftersom det är en social relation. 
Människan hittar mening i att hjälpa andra människor som befinner sig i svåra livssituationer 
och lidelse, vilket gör att omsorgen som vi ger andra medmänniskor gynnar inte bara dem utan 
den gynnar även oss själva.   

3. Problemformulering  
I Sverige beräknas 34000 personer vara hemlösa (Socialstyrelsen, 2011). Orsaker till hemlöshet 
kan vara missbruk, psykisk ohälsa, fattigdom och arbetslöshet. En stor andel hemlösa personer 
lider också av psykisk ohälsa vilket ytterligare påverkar deras livssituation. Dessa personer har 
en fragmentarisk kontakt med vården och många är odiagnostiserade och deras behov av vård 
och stöd är ofta otillfredsställda. Dessutom upplever hemlösa som samtidigt lider av psykisk 
ohälsa att de blir stigmatiserade, diskriminerade, får inte tillgång till vården och att de inte har 
samma rättigheter i samhället som alla andra. Detta kan leda till att personerna isolerar sig ifrån 
samhället, utvecklar dåliga copingsstrategier, hamnar i kriminalitet eller helt enkel vägrar att 
söka vård. Trots att det finns lagar som ser till att alla människors rättigheter ska bli respekterade 
så finns det fortfarande brister när det gäller omhändertagandet av hemlösa personer med 
psykisk ohälsa.  
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Studien ska bidra till att öka kunskapen om hemlösa personers situation och vad de upplever 
kan vara stödjande eller begränsande i vardagen för återhämtningen. Kunskapen skulle kunna 
leda till ökad förståelse hos vårdpersonal för hur de ska bemöta hemlösa personer och vilket 
stöd de ska erbjuda för en mer individanpassad vård.  

4. Syfte 
Att beskriva faktorer som upplevs stödjande eller begräsande av personer som lever i hemlöshet 
och samtidigt lider av psykisk ohälsa.  

5. Metod  
Metoden som används i denna studie är en litteraturöversikt som sammanställer tidigare 
kvalitativ och kvantitativ forskning om hemlöshet och psykisk ohälsa. Enligt Friberg (2012) 
genomförs litteraturöversikter för att kunna få en uppfattning av vad som finns studerat inom 
ett specifikt område. Att göra en litteraturöversikt innebär att analysera och sammanställa 
existerande forskning för att kunna se vad som studerats eller vilka metoder som använts.   

5.1. Litteratursökning   
Material till studien har samlats genom systematisk och osystematisk litteratursökning. Vid den 
systematiska sökningen har boolesk söklogik används vilket innebär att sökorden kombineras 
med AND, OR och NOT. Boolesk söklogik används för att kunna bestämma vilket samband 
sökorden ska ha till varandra (Östlundh, 2012). Sökningen genomfördes med utgångspunkt från 
syftet och de sökorden som användes vid den systematiska litteratursökningen var 
homelessness, homeless people, mental disorder, mental illness, treatment, coping strategies, 
attitudes, patient experience. Dessa sökord har kombinerats med AND eller OR. Sökorden har 
kombinerats på följande sätt: homelessness OR homless person, mental disorder OR mental 
illness, attitudes OR patient experience. Dessa kombinationer har vidare kombinerats med 
AND. Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, Academic Search Elite och PsycINFO 
vilken även innehöll PsycARTICLES. De systematiska sökningarna redovisas i bilaga 1.   

Material till studien har även samlats genom osystematisk sökning i databasen DIVA samt i 
olika referenslistor från andra studier vilket resulterade i ytterligare två artiklar.   

5.2. Urval 
De inklusionskriterierna som användes vid urval av artiklar var att de skulle svara mot syftet, 
de skulle vara relativt aktuell forskning vilket innebär från 2005 så att upplevelserna skulle vara 
aktuella. Tiden utökades att gälla från 2000 vid vissa sökningar för att få ett bredare intervall 
och öka antalet träffar. Alla artiklar skulle vara Peer reviewed eftersom enbart artiklar ur 
vetenskapliga tidskrifter var av intresse (Östlundh, 2012), de skulle vara ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv, engelskspråkiga och handla om hemlösa personers upplevelser.  

Majoriteten av artiklarna kommer från USA och Kanada men även artiklar från England, 
Australien och Ghana framkom under sökningen. Sökning på artiklar från Sverige gav ingen 
träff. De artiklarna som söktes och som sedan valdes innehöll upplevelser av människor som 
levde i hemlöshet och som led av psykisk ohälsa. En stor del av dessa (nio artiklar) var aktuell 
forskning vilket innebär mellan 2005 och 2014 och en artikel var från 2000. Antalet artiklar 
som sökningarna i de olika databaserna gav, var sammanlagt 496 stycken. Av dessa valdes 113 
ut utifrån titel, 54 stycken valdes sedan utifrån abstract, 38 artiklar lästes i helhet och tio blev 
den slutgiltiga siffran för artiklar som svarade mot syftet och inklusionskriterierna och som 
användes i denna studies resultat.   
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Vid genomläsning av artiklarna granskades artiklarnas kvalité enligt Fribergs granskningsmall 
vilket innebär granskning av artiklarnas syfte, problemformulering, teoretiska utgångspunkter, 
metod, analys, resultat, etiska överväganden, diskussion, koppling till teoretiska 
utgångspunkter, undersökningspersoner och omvårdnadsvetenskaplig teori samt koppling till 
det (Friberg, 2012). En artikel valdes bort då den inte höll tillräcklig kvalité.  

De artiklarna som exkluderades ansågs inte vara relevanta för min studie och de valdes bort då 
innehållet i artikeln inte gav information som svarade mot syftet. Dessa artiklar innehöll inte 
information om upplevelser eller handlade inte om hemlösa personer med psykisk ohälsa och 
därför valdes 28 artiklar bort. Antalet artiklar som hittades genom systematiska och 
osystematiska sökningar och som slutligen valdes för analys var sammanlagt tolv.  

5.3. Analys 
Analysen av artiklarnas innehåll genomfördes enligt Fribergs (2012) anvisningar, alltså lästes 
artiklarna flera gånger för att få en helhetsbild, sedan valdes det ut som var relevant för studien 
utifrån likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

Artiklarna lästes flera gånger för att kunna få en ordentlig förståelse av innehållet, sedan 
analyserades artiklarna utifrån likheter och skillnader utifrån resultaten med utgångspunkt i 
denna studies syfte. Likheterna och skillnaderna markerades med två olika färger i texten samt 
att det som markerades var information som ansågs vara relevant för denna studie. 
Informationen sorterades och grupperades utifrån innehåll under olika temaområden. De teman 
som framkom var kunskap och samverkan, socioekonomiska faktorer, bemötande samt 
relationens betydelse.  

6. Resultat  
6.1. Kunskap och samverkan 

Många personer som lever i hemlöshet och som lider av psykisk ohälsa upplever att vården är 
bristande när det gäller information om sjukdomar eller behandling, dåligt samarbete med andra 
huvudmän gällande hemlösa personers hälsa och dålig kontinuitet i vården (Christianai, 
Hudson, Nyamathi, Mutere & Sweat, 2008, Nelson, Clarke, Febbraro & Hatzipantelis, 2005, 
Drury, 2008, Darbyshire, Muir-Cochrane, Fereday, Jureidini & Drummond, 2006, Morrell-
Bellai, Goering & Boydell, 2000).  

Hemlösa personer har uttryckt att det är dålig kontinuitet i vården och enligt Nelson et al. (2005) 
har många hemlösa som lider av psykisk ohälsa beskrivit hur svårt det har varit att förstå sin 
diagnos samt att få stöd för den. Darbyshire et al. (2006) beskriver hur unga hemlösa tycker att 
vårdgivarna inte tar sig tid att ge information om diagnosen vilket resulterar i att personen 
känner sig rädd och desperat då han/hon inte vet vad diagnosen innebär eller vad som kommer 
att hända framöver. Enligt Drury (2008) är hemlösa personers liv komplicerade av att ha så 
många olika insatser som kräver mycket från dem samtidigt som det är svårt att ha reda på sina 
dokument i den situation de befinner sig i. 

Hemlösa personer som lider av psykisk ohälsa upplever att vårdgivarna också kan ge mycket 
stöd genom att lyssna, bekräfta, vara icke fördömande, vara omsorgsfull eller icke 
diskriminerande (Christianai et al., 2013, Darbyshire et al., 2006). Enligt Biederman, Nichols 
och Lindsey (2013) har hemlösa kvinnor känt stöd genom vägledning om vart de kan få hjälp, 
bostad, bättre rådgivning eller att få möjlighet att kommunicera med personal. 

Decker, Rosenheck, Tsai, Hoff och Harpaz-Rotem (2013) beskriver att många kvinnor till följd 
av sexuellt utnyttjande, led av PTSD, hade lågt självförtroende, låg livskvalité och kände sig 
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otrygga. Dessa kvinnor önskade behandling i form av terapi där de kan lära sig 
copingsstrategier, behandling som fokuserar på att känna trygghet och som kan hjälpa dem att 
förändra sina liv.   

6.2. Socioekonomiska faktorer 
Dyra mediciner och kostsamma behandlingar som hemlösa personer inte har råd med är en 
förhindrande faktor som många upplever (Christianai et al., 2008, Morrell-Bellai et al., 2000, 
Darbyshire et al., 2006, Drury, 2008, Nelson et al., 2005). Enligt Christianai et al. (2008) har 
många unga hemlösa upplevt stor frustration då vårdgivarna har skickat fakturor och skrivit ut 
recept som de inte hade råd till. Dessa personer hade även svårigheter i att hålla koll på flera 
saker samtidigt samt att ha ordning och reda i sina dokument då de oftast saknade bostad (Drury, 
2008).   

Många upplever exkludering, stigmatisering, diskriminering och social isolering vilket är en 
förhindrande faktor för de som lever i hemlöshet och samtidigt lider av psykisk ohälsa eftersom 
utan stöd från andra så kan dessa människor aldrig komma ur hemlöshet eller få någon fullföljd 
behandling (Drury, 2008). Enligt Morrell-Bellai et al. (2000) blir det svårt för hemlösa personer 
med psykisk ohälsa att komma ur sin situation då de inte får stöd i form av rådgivning, bra jobb 
eller en bra bostad som inte ligger i områden där det finns droghandel. Hemlösa personer 
upplever exkludering ifrån samhället då de inte hittar någon bra arbetsplats. Detta bidrar till att 
många hemlösa känner att de vill ge upp hoppet, isolera sig ifrån samhället och bara nöja sig 
med det stöd som erbjuds i form av mat, socialt bidrag och bostad på härbärge (Morrell-Bellai 
et al., 2000). Personer som befinner sig i hemlöshet och som dessutom har barn upplever att 
samhället inte är stödjande då det inte finns ekonomisk möjlighet till barnomsorg vilket 
förhindrar dessa personer från att hitta jobb, jobba, avsluta studier eller passa bokade tider 
(Mayberry, Shinn, Benton & Wise, 2014). Föräldrarna beskriver hur samhälleliga insatser gör 
det svårt för dem att uppfostra sina barn på rätt sätt eller att fortsätta med samma rutiner som 
de hade förr som exempelvis matvanor, sovvanor eller spendera tid tillsammans (Biederman et 
al., 2013). Social exkludering leder oftast till att personer känner sig misslyckade och 
otillräckliga trots sina önskningar och kampen i att göra bättre ifrån sig och det leder till att de 
blir avskräckta och slutar kämpa (Daiski, 2007). Enligt Williams och Stickley (2011) är 
stigmatiseringen, diskrimineringen och den sociala exkluderingen faktorer som har en negativ 
påverkan på personers syn på sig själva vilket kan resultera i självstigmatisering och 
identitetskris.   

Bostäder som var avsedda för hemlösa upplevdes som osäkra dels på grund av skador inne i 
bostaden eller på grund av att de många gånger låg i stadsdelar där droghandel och 
kriminaliteten var hög (Mayberry et al., 2014, Drury, 2008, Nelson et al., 2005, Morrell-Bellai 
et al., 2000). Enligt Morrell-Bellai et al. (2000) är detta en förhindrande faktor för de som har 
missbruksproblematik.     

Hemlösa personer med missbruksproblematik har beskrivit missbruket som en copingsstrategi 
för att antigen minska symtomen för olika diagnoser eller för att kunna härda ut med 
ensamheten (Christianai et al., 2008, Morrell-Bellai et al., 2000, Daiski, 2007). Enligt 
Christianai et al. (2008) använder hemlösa missbruket för att kunna stå ut med den sociala 
isolationen. Missbruket blir en förhindrande faktor i att ta sig ur hemlöshet (Morrell-Bellai et 
al., 2000). Många personer förklarar även att missbruket fungerar som ett sätt att socialisera 
med andra människor då de har svårt med det i vanliga fall (Morrell-Bellai et al., 2000). 
Missbruket har blivit en del av dessa människor eftersom många beskriver sina identiteter 
centrerade på missbruk, som en del av sig själva och det enda sättet att hantera hemlösheten 
(Williams & Stickley, 2011). Christianai et al. (2008) beskriver att unga hemlösa som har 
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missbruksproblematik uttryckt att det känns motiverande att söka vård och behandling i de fall 
det inte kostar så mycket.   

Enligt Daiski (2007) gör den hemlösa situationen det svårt för personer att få en bra arbetsplats 
då de har adressen på ett härbärge vilket inte inger tillit hos arbetsgivarna. När man lever i 
hemlöshet blir det svårt med ekonomin vilket leder till att många har skulder hos antigen familj 
eller bekanta vilket sätter stor press på dessa personer eftersom de inte har möjlighet att betala 
tillbaka. Skulderna kan medföra juridiska problem och personerna befinner sig i en 
nedåtglidande spiral. Vissa av dem hade till och med svårt med att få de basala behoven 
tillfredsställda så som mat. Dessa personer har inget socialt bidrag vilket gör det oerhört svårt 
att klara sig ekonomisk då de inte heller har ett arbete (Aikins & Ofori-Atta, 2007).  

En bra arbetsplats ökar människors livskvalité då de har en meningsfull aktivitet samtidigt som 
de blir oberoende (Daiski, 2007, Morrell-Bellai et al., 2000, Aikins & Ofori-Atta, 2007). Aikins 
och Ofori-Atta (2007) beskriver att hemlösa personer skulle vilja få en bättre utbildning eller 
arbetsträning, social träning samt lära sig att planera sin ekonomi. Bostäder som är avsedda för 
hemlösa är dessutom en insats som upplevs stödjande av vissa hemlösa eftersom den ger en 
känsla av självständighet, utveckling av nya krafter i återhämtningen samt hopp inför framtiden. 
Hemlösa beskriver hur insatser i form av bostäder hjälpte dem att sluta missbruka, fick 
meningsfull aktivitet, bättre möjlighet för jobb, bättre självkänsla samt att de upplevde en 
förbättring i det sociala livet (Nelson et al., 2005). En meningsfull aktivitet ökar också 
självständigheten och självförtroendet (Aikins & Ofori-Atta, 2007).   

Andra personliga faktorer som upplevs stödjande och som kan få många hemlösa som lider av 
psykisk ohälsa att vilja kämpa vidare, är att ha ansvar för sina barn och en utbildning (Woods, 
Carlin, Zimmerman, Hill & Kaslow, 2013, Mayberry et al., 2014, Williams & Stickley, 2011). 
Morrell-Bellai et al. (2000) beskriver att hemlösa personer med psykisk ohälsa eller 
missbruksproblematik uttryckt en önskan av att få stöd i att hitta jobb då de arbeten som de 
oftast hittar är dåligt betalda eller inte anpassade till deras tillstånd.  

6.3. Bemötande 
Hemlösa personer upplever att vårdgivarnas bemötande och förhållningssätt är fördömande, 
stigmatiserande och diskriminerande samt att personalen inte respekterar reglerna om 
tystnadsplikt. Enligt Christianai et al. (2008) har många unga hemlösa uttryckt en känsla av 
osäkerhet då vårdgivarna eller personalen inte har respekterat tystnadsplikten och information 
har läckt ut bland andra vårdtagare och hemlösa. Darbyshire et al. (2006) beskriver att personer 
som lever i hemlöshet och lider av psykisk ohälsa är ofta stigmatiserade av vårdgivarna vilket 
blir en förhindrande faktor för dessa människor att söka vård, behandling eller stöd.     

Faktorer som upplevs stödjande och tillitsgivande är när personalen är kulturell kompetent, 
respekterar tystnadsplikten samt har ett fördomsfritt bemötande. Dessa människor har även 
beskrivit hur viktigt det är för dem att bli bemötta som jämlika i det terapeutiska mötet där 
terapeuten behandlar patienten med respekt, aktivt lyssnar och diskuterar möjligheter för 
förbättring av hälsan (Christianai et al., 2008). Detta stärker även Darbyshire et al. (2006) som 
beskriver att det upplevs stödjande av vissa unga hemlösa som har upplevt vården som icke 
fördömande, att personalen lyssnade och brydde sig och att de kände att de var värdefulla 
människor. Darbyshire et al. (2006) beskriver vidare att det finns skillnaden mellan olika 
samhälleliga och privata insatser så som exempelvis vårdcentraler. De unga hemlösa upplever 
att de privata insatserna är stödjande då personalen har ett mer respektfull förhållningssätt. 
Morrell-Bellai et al. (2000) framhåller att vägledning eller att någon har tid att sitta ner och 
lyssna på dessa personer kan vara stödjande. På liknande sätt beskriver Biederman et al. (2013) 
hur hemlösa kvinnor även känt stöd då personalen aktivt lyssnade, ställde upp för dem, gav 
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bekräftelse, visade tillförlitlighet eller visade att de oroade sig för personens hälsa och 
välbefinnande. Dessa kvinnor räknade med stödet från betrodd personal, sökte sig dit och tyckte 
att de spenderade kvalitetstid med denna personal. Kvinnorna beskriver hur bra de kände sig 
när personalen skojade med dem eftersom de då kände sig avslappnade och normala 
(Biederman et al., 2013). 

6.4. Relationens betydelse 
Den psykiska ohälsan kan göra det svårt för många hemlösa att skaffa vänner eller partner då 
den förhindrar dem att behålla relationer när andra människor ibland inte kan hantera dessa 
funktionshinder och många hemlösa blir även utnyttjade (Morrell-Bellai et al., 2000).   

För många hemlösa är familjen väldigt dysfunktionell och många gånger orsaken till att 
människor blir hemlösa (Morrell-Bellai et al., 2000, Aikins & Ofori-Atta, 2007). Skam är 
dessutom en förhindrande faktor för många personer som har en bra familj och som skulle vara 
villiga att stödja dem (Morrell-Bellai et al., 2000). Detta styrker även Daiski (2007) genom att 
beskriva hur personer som bor på härbärge och som känner skam över sin situation har svårt att 
hitta en partner. Många hamnar i hemlöshet till följd av en separation och känner sig vilsna utan 
den familjerollen som de brukade ha vilket är en förhindrande faktor (Williams & Stickley, 
2011). Att förlora sina familjer har enligt Williams och Stickley (2011) en negativ påverkan för 
dessa människors identiteter.  

Enligt Woods et al. (2013) är många hemlösa kvinnor som befinner sig i mammarollen och som 
har sina barn med sig, mindre självmordsbenägna än de kvinnor som inte är mammor. Ansvaret 
som de har för sina barn bidrar till att kvinnorna känner en högre önskan att leva vilket är en 
stödjande faktor.  

En annan stödjande faktor är enligt Morrell-Bellai et al. (2000) den tryggheten och det 
emotionella stödet som många som har varit hemlösa under lång period har utvecklat genom 
att hitta en annan hemlös person för att undvika ensamheten. Enligt Williams och Stickley 
(2011) skulle genuina relationer där partner involverar sig emotionellt, stödja enormt. 
Christianai et al. (2008) beskriver hur unga hemlösa med missbruksproblematik gärna skulle 
vilja ha en mentor som alltid skulle vara där för dem och vägleda dem mellan olika 
behandlingar, insatser och stöd.  

7. Diskussion  
7.1. Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva faktorer som upplevs stödjande eller begränsande av personer 
som är hemlösa och samtidigt lider av psykisk ohälsa. Litteraturöversikt är en användbar metod 
när man vill nå kunskap inom ett specifikt område (Friberg, 2012). Friberg (2012) beskriver att 
det kan finnas en nackdel med att använda sig av litteraturöversikt eftersom kritik har riktats 
mot denna metod och analys av den forskning som väljs att belysas. Författarna som använder 
litteraturöversikt kan selektera det information från studier som stödjer deras utgångspunkter. 
För att undvika detta, har all information från artiklar som svarade mot syftet om personers 
upplevelser inkluderats. Flertalet artiklar var granskade och godkända av etiska kommittéer och 
ytterligare en etisk granskning har utförts av författaren till denna studie för att säkerställa att 
etiska utgångspunkter följts.  Materialet som samlades för resultatet har inte selekterats på annat 
sätt och denna studies resultat är byggd utifrån den information om upplevelser som hittades i 
artiklarna. Författaren till denna studie har dessutom strävat efter att förhålla sig så neutral som 
möjligt utan att lägga in egna värderingar för tidigt i processen.    
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De flesta artiklar som hittades var kvalitativa med metoder som semi-strukturerade intervjuer 
och observationer. Det fanns även två artiklar som var kvantitativa som byggdes på 
observationer och jämförelser av olika faktorer samt mätinstrument. Tio artiklar hittades genom 
systematisk sökning och två hittades genom osystematisk sökning från andra artiklars 
referenslistor. För den systematiska sökningen användes databaser som CINAHL, 
PsycINFO/PsycARTICLES och Academic Search Elite eftersom de innehåller material om 
omvårdnad. Artiklarna som valdes, lyfter upp hemlösa personers perspektiv av vården och 
socialt arbete samt beskriver önskningar som hemlösa personer har av vård och omsorg samt 
uttrycker vilka förändringar som skulle behöva göras. Elva artiklar svarade mot syftet medan 
en delvis svarade mot syftet då den enbart handlade om hemlöshet. Den ansågs ändå vara viktig 
att ha med eftersom den lyfte upp problematiken ur föräldrars och familjers perspektiv vilket 
bedömdes betydelsefullt.  

Artiklarna är från olika länder vilket gör att resultaten påvisar olika erfarenheter. Det fanns 
förhoppningar om att hitta artiklar från Sverige eller de Skandinaviska länderna för att kunna 
göra en jämförelse om personers upplevelser men sökningen gav ingen träff på det. Enligt 
Priebe och Landström (2012) är en artikels resultat överförbar och generaliseringsbar då 
informationen kan tillämpas utanför författarens eget empiriska urval. En anledning till att 
artiklar från olika länder inkluderades till denna studie var att jämförelser mellan länderna blev 
möjliga vilket ökar generaliserbarheten och överförbarheten. Det finns svårigheter med att 
generalisera information som handlar om personers upplevelser, dock har resultatet en 
överförbarhet som kan öka kunskapen inom området. Artiklarna som söktes skulle vara från 
nyare forskning men eftersom det begränsade sökningen så valdes ändå en artikel från äldre 
forskning som ansågs relevant. Det fanns många artiklar som handlade om hemlöshet men när 
det kombinerades med psykisk ohälsa och personers erfarenheter så blev antalet betydligt 
mindre vilket gjorde det svårt att hitta artiklar som svarade mot syftet. Andra begränsningar 
som gjordes var peer rewieved, engelskspråkiga och full text. Artiklarna var blandade när det 
gäller kön och ålder samt etnicitet. Fyra artiklar handlar enbart om kvinnor medan de andra 
handlar om båda könen. Dessa aspekter har dock inte varit relevanta i analysen och ingen 
hänsyn togs till det när resultaten redovisades. Resultaten innehåller artiklar där det enbart 
handlar om kvinnors upplevelser och de artiklarna valdes eftersom de ansågs relevanta för 
denna studie men det var inget medvetet val utifrån ett köns- och genusperspektiv.  

Litteratursökningen genomfördes med olika sökord och olika kombinationer vilket gav ett stort 
material att gå igenom. Ytterligare begränsningar hade kunnat minska materialet. Dock 
upplevdes inga svårigheter med att gå igenom artiklarna och många kunde exkluderas i ett tidigt 
skede då de ej uppfyllde inklusionskriterierna. De artiklar som slutligen kvarstod och valdes ut 
till analys hade bra kvalité och uppfyllde inklusionskriterierna.   

Analysen genomfördes enligt Friberg (2012) och artiklarnas resultatdel lästes flera gånger för 
att hitta likheter och skillnader. Utifrån det, framkom teman som redovisades i denna studies 
resultat. Eftersom artiklarna kommer från olika länder så fanns det vissa större skillnader vilket 
gjorde det svårt att tematisera resultaten. Skillnaderna var oftast kulturella eller att det fanns 
olika stöd och insatser beroende på land eller samhällets uppbyggnad. Hänsyn till de etiska 
övervägande har tagits och alla artiklar beskriver godkännandet av etiska kommittéer samt att 
de hänvisar vidare till andra referenser i både text och referenslistor. Det kan finnas vissa 
svårigheter med att vara ensam författare såsom vid val av artiklar samt vid analysen. För att 
undvika missuppfattningar, har materialet lästs upprepande gånger och med noggrannhet. 
Artiklarna granskades enligt Fribergs (2012) granskningsmall och uppfyllde kvalitetskriterierna 
för en vetenskaplig artikel. Denna studie beskriver hemlösa personers upplevelser vilket var det 
fenomen som avsågs att beskrivas och det finns en tydlig relation till vetenskaplig litteratur 
vilket stärker studiens validitet. 
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 Resultatdiskussion 
Studien skulle beskriva faktorer som upplevdes stödjande eller begränsande av personer som är 
hemlösa och som samtidigt lider av psykisk ohälsa. Detta kan vara av värde för att kunna 
genomföra förändringar i vården och av bemötandet. Det som framkom i de flesta studier var 
begränsande faktorer som berodde på antingen vårdpersonal, samhället eller personliga 
relationer. De flesta hemlösa som led av psykisk ohälsa upplevde sig vara gravt stigmatiserade 
av samhället och av personer som egentligen borde ge dem den vård och stöd de behövde. 
Personerna upplevde social exkludering och isolering samtidigt som de försökte hitta 
copingsstrategier för att underlätta sina problem och sin situation. Vårdpersonalen är dock de 
som dessa personer förlitar sig på och det är de som borde ha kunskap om olikheter hos 
människor och kunna hantera olika situationer som personerna befinner sig i. Trots detta är 
vårdpersonalen delaktiga i stigmatisering och nedvärdering av personer som är just olika. Detta 
dilemma väcker frågor om vad som påverkar detta beteende och bemötande hos 
vårdpersonalen. Enligt Goffman (2011) blir personer som inte lever upp till de normativa 
förväntningarna på grund av egenskaper som andra människor inte har, exkluderade av 
människor i deras omgivning. Björkman (2011) beskriver stigma som en etikett som personen 
bär på och som gör denne annorlunda än andra. Den psykiska ohälsan blir då en slags etikett 
eller egenskap som hemlösa personer bär på och som gör att de blir utstötta i samhället.   

Att hemlösa personer har en negativ syn på de professionellas roll på grund av det dåliga 
bemötandet och att de vägrar söka hjälp hos vårdgivarna, är oroande eftersom deras uppgift är 
att erbjuda vård och stöd. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska alla ha tillgång 
till god vård och hälsa samt att den ska ges med respekt för människans lika värde, integritet, 
självbestämmande och värdighet. Trots detta så framkommer det i resultatet att de flesta inte 
upplever att de får en god vård och behandling. Orsaken till det kan vara att det finns en 
okunskap och rädsla hos vårdpersonalen vilket gör att deras bemötande inte upplevs 
respektfullt. Ottosson (2011) framhåller att just respekt är en av de viktigaste aspekterna i ett 
gott bemötande och när patienten får uppleva att han står i centrum och att han är expert på sin 
hälsa.  

En del personer upplevde att det inte fanns kontinuitet i vården, åtgärder påbörjades men 
avslutades tvärt. De blev inte skickade vidare för djupare kontroll och behandling eller i de 
fallen då de blev skickade vidare så var det brist på vägledning och koordination mellan olika 
insatser. Denna problematik med koordination och ansvar om personer med psykisk ohälsa 
finns även i Sverige och detta dilemma blir allt mer övergripande då personen har 
dubbeldiagnoser som missbruk och psykisk ohälsa (SOU, 2006). Enligt Wirbing och Borg 
(2011) finns det integrerad behandling för dessa personer med dubbeldiagnoser som ger bättre 
resultat i återhämtningen. Enligt Socialstyrelsen (2004) finns det även många hemlösa personer 
som saknar diagnos på grund av den fragmentariska kontakten med vården vilket styrker hur 
den dåliga kontinuiteten i vården är en förhindrande faktor för dessa människor. Enligt Wirbing 
och Borg (2011) borde personer som lider av psykiska funktionsnedsättningar ha rätt till en 
case manager som ska hjälpa dem att planera, samordna och organisera samt att de utvärderar 
den vård som de får under vårdperioden. Case managern ska hjälpa personen till en bättre 
kvalité och kontinuitet i vården där denne får anpassad vård och blir bemött med respekt. 
Martinsens (1989) omsorgsteori innehåller tre aspekter som alla vårdgivare borde ha i åtanke i 
möte med vårdtagare. Dessa aspekter innefattar att omsorgen är baserad på en öppen och nära 
förhållande mellan två personer, den har som princip ansvaret för de svaga och att den måste 
ges med rätt kunskap om vad som är bäst för personen samt att den ska ges på korrekt och 
anpassad sätt. Enligt Martinsen (1989) ska man då inte vara neutral i möten med patienten vilket 
innebär att man inte heller ska stigmatisera, diskriminera och exkludera patienten. Därför är det 
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viktigt att vårdgivare ser till hela personens livssituation och integrerade och anpassade åtgärder 
mot både hemlöshet och psykisk ohälsa måste införas.    

Case management kan vara en bra lösning för de hemlösa som samtidigt lider av psykisk ohälsa 
och som önskar ha en mentor som alltid ska vägleda, lyssna samt ge dem råd. Detta skulle vara 
en stödjande faktor för dessa människor eftersom case managern även har en terapeutisk roll i 
mötet med patienten (Wirbing och Borg, 2011). En annan stödjande insats skulle kunna vara 
personlig assistans, rådgivning eller annat personligt stöd, kontaktperson eller ledsagarservice 
som LSS (SFS 1993:387) ger möjlighet till.   

Hemlösa som led av psykisk ohälsa beskrev också hur mycket de önskade att de hade en bra 
arbetsplats så att de kan klara sig själva och som kan vara anpassad efter deras 
funktionsnedsättning. De beskrev också hur svårt det är att leta efter jobb när man bor på 
härbärge vilket inte inger tillit hos arbetsgivaren. I Sverige har människor som inte kan 
tillgodose sina behov, enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) rätt till bistånd för sin försörjning 
och livsföring som ska försäkra personens skäliga levnadsnivå och här ingår exempelvis bistånd 
för bostäder. Detta stöd ska ges med hänsyn till människans självbestämmande och integritet. I 
de fallen personen lider av psykiska funktionsnedsättningar som beskrivs i LSS (SFS 1993:387) 
ska personen enligt denna lag ha rätt till bostad med särskild service samt daglig verksamhet 
för de som inte kan hitta en arbetsplats men som är i yrkesverksam ålder. Insatserna ska hjälpa 
personen att klara sin vardag samt att ha en meningsfull sysselsättning. Det finns även fall när 
personen kan ha en vanlig arbetsplats men som endast behöver stöd med att hitta den och då 
blir det arbetsförmedlingens ansvar att hitta arbetsplatser som är anpassade efter personens 
förmåga, ge möjligheten att delta i olika program och åtgärder som ska hjälpa personen att 
komma tillbaka till arbetslivet samt att få handledning på arbetsplatsen (SOU, 2006). Enligt 
Brunt (2005) har de som lider av psykiska funktionsnedsättningar rätt till olika boendeformer 
som ska underlätta vardagen för dessa samt ge möjlighet till ett självständigt liv. Denna 
stödinsats kan vara hjälpsam till de personer som bor på härbärge och som samtidigt söker jobb. 
Boende och arbete är faktorer som höjer livskvalitén hos vissa människor (Hansson, 2005).  

Carrière (2008) beskriver hur hemlösa som lider av psykisk ohälsa upplever den 
socioekonomiska statusen och den låga inkomsten som en förhindrande faktor i att klara av sin 
vardag. Dessa faktorer är ännu värre för kvinnor med missbruksproblematik samt i de fall när 
de söker vård för sitt missbruk och blir stigmatiserade på grund av sin kön. Enligt Carrière 
(2008) borde insatserna inriktas på bra sysselsättning och bättre inkomst, utbildning, fysiska 
och psykiska vårdinsatser, möjlighet till bättre social status och att lära sig copingsstrategier.          

Insatser för bostad så som bostäder avsedda för hemlösa upplevs både negativt men också 
positivt. Dessa bostäder upplevs förhindrande eftersom de oftast ligger i fattigare områden där 
det finns mycket droger vilket gör det svårt för missbrukare att sluta missbruka och gör de som 
lider av psykisk ohälsa till möjliga nya missbrukare samt att bostaden är oftast i dåligt skick. I 
de fallen då de upplevs som stödjande är när personen känner att han får frihet och 
självständighet. Enligt Padgett (2007) är dessa insatser i form av bostad för hemlösa en 
krävande insats där personen får rätt att bo endast om denne visar på att han klarar av att bo 
själv trots sin psykiska ohälsa. I Sverige finns det anpassade bostäder för personer som lider av 
psykisk ohälsa och dessa förmedlas genom antigen Socialtjänsten eller LSS (Brunt, 2005). 
Padgett (2007) beskriver vidare att personer som lider av psykisk ohälsa och samtidigt lever i 
hemlöshet upplever bostäderna som befriande, där de får intimitet, får ha fasta rutiner, får jobba 
på sin identitet eller återfå den eller att de känner behov av att ha en meningsfull sysselsättning 
vilket också ökar känsla av frihet och självständighet. Detta upplevdes trots att de är ständigt 
bevakade av personal, måste dela mat och badrum med andra samt att de måste drogtestas och 
få delade mediciner (Padgett, 2007).  
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Många hemlösa beskriver familjen eller partnern som en orsak till att de befinner sig i 
hemlöshet då de var antigen tvungna att rymma hemifrån till följd av aggressioner, konflikter 
eller skilsmässa. De lägger skulden på samhället som inte kan erbjuda den stöd som de behöver 
när de befinner sig i en kris som egentligen kan drabba alla. De hemlösa personer som upplevde 
separationen eller sin familj på ett negativ sätt var dock inte tydliga med vilket typ av stöd de 
förväntade sig ifrån samhället. Martinsen (1989) beskriver den nutida ideologin om att 
människor ska vara oberoende av andra och kunna klara sig själva i alla situationer. Trots denna 
ideologi menar Martinsen (1989) att omsorg är en fundamental faktor i människornas existens 
och en del av den sociala relationen och att människor hittar mening i att hjälpa andra. Många 
hemlösa kände skam över att be om hjälp och berätta om sin situation för sina familjer eller 
närstående vilket förhindrar dem från att ta emot den hjälp som troligen många av dem skulle 
vilja ge. Att inte ha ett nätverk är en faktor som påverkar människor negativt och ytterligare de 
som lider av psykisk ohälsa och som befinner sig i en svår situation som hemlöshet eftersom 
det inte finns många som kan hjälpa dem. Borg (2008) beskriver hur personer som lider av 
psykisk ohälsa har kunnat härda ut med smärtsamma och svåra upplevelser när de samtidigt 
fick medmänskligt stöd och hjälp. Stödet kom antingen ifrån familjen, vårdaren eller andra 
närstående och bekanta i sin omgivning. Denna faktor är värdefull för människor som lever i 
hemlöshet och som samtidigt lider av psykisk ohälsa och därför kan vården bli mer stödinriktad. 
Martinsens (1989) aspekt om att ha en öppen och nära relation till vårdtagaren kan vara en 
stödjande faktor för dessa personer. Att inkludera det lilla nätverk som personen har kan också 
vara stödjande då personen känner att det finns någon som känner till lidandet och som kan 
hjälpa i det privata livet.    

Hemlösa upplevde dessutom att det var svårt att få sina primära behov tillfredsställda så som 
mat, hygien, sömn, pengar för mediciner eller behandling vilket i Sverige är ett problem som 
återigen socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 
ansvarar för, genom exempelvis bistånd som ska täcka för sådana behov. Dessa behov upplevs 
fortfarande som otillfredsställda av vissa hemlösa personer som samtidigt lider av psykisk 
ohälsa när de borde vara de första behoven som egentligen tillfredsställdes. Om inte de basala 
behoven är tillfredsställda först blir det svårt att hjälpa en person som lider av psykisk ohälsa 
med andra behandlingar.    

8. Konklusion och praktiska implikationer 
Personer som lever i hemlöshet och samtidigt lider av psykisk ohälsa är en utsatt grupp dels på 
grund av den psykiska ohälsa och dels på grund av den hemlösa situationen de befinner sig i. 
Dessa människor upplever att de som skulle kunna hjälpa och som är avsedda av samhället att 
göra det, är de som mest sviker genom dåligt bemötande och exkludering. Hemlösa känner sig 
dessutom vilsna och rädda eftersom de inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp när de får 
diagnoser som de inte vet vad det innebär. Dessa personer får utveckla andra copingsstrategier 
för att kunna hantera sina sjukdomar och dessa kan vara missbruk vilket gör att personens hälsa 
försämras med tiden. Andra svårigheter så som dålig ekonomi, social isolation och ensamhet, 
ingen bostad, ingen behandling eller bara fragmentarisk behandling, primära behov 
otillfredsställda samt saknad av sysselsättning är faktorer som upplevs förhindrande.  

Personer som är hemlösa och som lider av psykisk ohälsa är diskriminerade, nedvärderade och 
stigmatiserade inom vården vilket leder till att de inte får den vård de behöver. Som vårdgivare 
ska man sträva efter att ge en god vård till alla människor samt leva efter principen om att ta 
hand om den svage.  Denna studie kan ge vårdpersonalen och personal inom andra vårdande 
verksamheter kunskap om dessa personers upplevelser av vad som upplevs stödjande eller 
begränsande vid hemlöshet och psykisk ohälsa. Denna kunskap kan bidra till att vårdgivarna 
förändrar sin syn på vad en god vård och ett respektfullt och empatisk bemötande är. För det 
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krävs det utbildning, resurser och personligt engagemang. Det är viktigt att personalen lyssnar 
och erbjuder stöd efter varje persons behov och att de kan ge en integrerad behandling där 
åtgärder mot både hemlöshet och psykisk ohälsa ingår. Vidare forskning behövs i Sverige som 
kan fokusera på fler stödjande faktorer och inrikta uppmärksamheten på just denna grupp av 
hemlösa personer som samtidigt lider av psykisk ohälsa i syfte att förbättra dessa personers 
livssituation.      
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tidskrift 

Problem och 
syfte 

Ansats/ 
Metod 

Urval/ 
Studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgranskning 

Aikins A., & 
Ofori-Atta, A., 
2007, England 
& Ghana, 
Journal of health 
psychology 

Syfte är att lyfta 
upp hemlösa 
personers 
upplevelser och 
copingsstrategie
r mot hemlöshet 
och 
psykosociala 
åkommor. Samt 
att få fram vilka 
behov dessa 
människor har. 

Kvalitativ 
metod. 
Episodiska 
intervjuer.  
 

13 hemlösa 
män och 
kvinnor. 

Personer beskriver 
orsaker till 
hemlöshet, 
vardagliga 
upplevelser och 
copingstrategier, 
kopplingen mellan 
upplevelser och 
psykisk ohälsa samt 
behov av insatser. 

Enligt Friberg 
granskningsmall (2012) 
saknar studien etiska 
överväganden samt 
omvårdnadsvetenskaplig 
teori samt en tydlig 
problemformulering.   

Biederman, D. 
J., Nichols, T., & 
Lindsey, E., 
2013, USA, 
Journal of public 
mental health 

Hemlösa 
kvinnor som 
lider av psykisk 
ohälsa har färre 
resurser för att 
kunna återhämta 
sig och 
undkomma 
hemlösheten. 
Det sociala 
stödet som 
skulle fungera 
som en resurs 
ifrågasätts. 
Syftet är att 
beskriva 
hemlösa 
kvinnors kontakt 
med vården samt 
i vilken grad 
denna kontakt 
upplevs som 
social stöd. 

Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 

15 hemlösa 
kvinnor. 

Kvinnorna beskrev 
vilken typ av stöd 
som upplevs positivt 
för återhämtningen. 
De beskrev aktivt 
lyssnade, förståelse, 
visa oro för dem, 
information samt 
humor som faktorer 
som upplevdes 
stödjande.    

Inga etiska resonemang 
är redovisade (Friberg, 
2012). 

Christiani, 
A.,Hudson, A., 
Nyamathi, A., 
Mutere, M., & 
Sweet, J., 2008, 
USA, Journal of 

Unga som lever i 
hemlöshet är 
begränsade i att 
få den hjälp och 
stöd de behöver 
trots många 

Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper. 
 

54 hemlösa 
personer med 
ålder mellan 
18 och 30 år, 
som hade bl.a. 

Upplevelser om 
svårigheter i att nå 
behandling och vård 
för hemlösa som har 
missbruksproblemat
ik samt vilka behov 

Studien saknar en 
omvårdnadsveteskaplig 
teori samt koppling till 
det (Friberg, 2012). 

 
 



 
 

child and 
adolescent 
psychiatric 
nursing. 

existerande 
insatser. Syftet 
är att beskriva 
olika perspektiv 
från dessa 
personer 
angående 
vården. 
 
 

missbruksprob
lematik. 

av stöd dessa unga 
personer har. 

Daiski, I., 2006, 
Canada, Journal 
of advanced 
nursing. 

Saknaden av 
bostäder 
påverkar 
ytterligare 
hemlösa 
personers 
psykiska ohälsa. 
Syftet är att 
beskriva 
hemlösa 
personer 
perspektiv av 
egen hälsa och 
behov.  

Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer och 
observationer.  
 

24 hemlösa. Personerna beskrev 
en oro i att utveckla 
missbruk, allvarlig 
psykisk och fysisk 
ohälsa och vara 
exponerade för hög 
stress. De upplevde 
dessutom att de 
saknade intimitet, 
säkerhet, 
meningsfull 
sysselsättning och 
social inkludering.  

Studien saknar 
omvårdnadsvetenskaplig 
teori samt koppling till 
det (Friberg, 2012). 

Darbyshire, P., 
Muir-Cochrane, 
E., Fereday, J., 
Jureidini, J., & 
Drummod, A., 
2006, Australia, 
Health and 
social care in the 
community. 

Den psykiska 
ohälsan 
fördjupas för 
hemlösa 
personer som 
inte får bostad. 
Syftet är att 
beskriva unga 
hemlösa som 
lider av psykisk 
ohälsa 
svårigheter i 
kontakten med 
vården och 
socialtjänsten.  

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer. 
 

10 hemlösa 
med ålder 
mellan 16 och 
24 år gamla.  

Personerna 
upplevde att 
kontakten med 
vården inte hade en 
bra kvalité eftersom 
de var bemötta med 
respektlöshet, de var 
stigmatiserade och 
nedvärderade. De 
beskrev hur ett bra 
bemötande ökar 
vårdens kvalité samt 
ger en bättre 
kontinuitet för 
fortsatt vård för 
dessa personer.   

Problemformuleringen är 
inte tydligt formulerat, 
inga teoretiska 
utgångspunkter är 
beskrivna samt ingen 
omvårdnadsvetenskaplig 
teori. Ingen koppling till 
dessa har gjorts (Friberg, 
2012).     

Decker, S., 
Rosenheck, R. 
A., Tsai, J., 
Hoff, R., & 
Harpaz-Rotem, 
I., 2013, USA, 
Women’s health 
issues. 

Det finns inte 
tillräcklig 
kunskap om 
kvinnliga 
hemlösa 
veteraner som 
har blivit 
sexuellt 
utnyttjade och 
deras behandling 
preferenser. 
Syftet är att 
redovisa för de 
behandlingarna 
som dessa 
kvinnor önskar.   

Kvantitativ 
metod. 
Observationer, 
mätinstrument 
och intervjuer.   
 

509 kvinnor 
som var 
veteraner, som 
led av PTSD 
och levde i 
hemlöshet.  

Kvinnorna var 
intresserade av 
terapi, lära sig 
copingsstrategier 
och behandling som 
fokuserar på att 
känna trygghet i 
livssituationen.   

Enligt Fribergs (2012) 
granskningsmall saknas 
etiska överväganden.  

Drury, L., 2008, 
USA, Journal of 
community 
health nursing. 

Syftet är att 
beskriva 
förflyttningen 
från hemlöshet 

Kvalitativ 
metod. 
Observationer 

60 hemlösa 
personer.  

Studien redovisar 
för vilken typ av 
behandling som 
personerna behöver. 

Problemformuleringen är 
inte tydlig, studien saknar 
omvårdnadsvetenskaplig 
teori, etiska 

 
 



 
 

till bostäder och 
upplysa om 
strategier som 
dessa personer 
utvecklar för att 
klara av 
vardagliga 
sysslor samt 
förslag på 
bemötande i 
mötet med svårt 
sjuka hemlösa.  

under 2 
årsperiod.  

Ex. längre perioder 
på sjukhuset, mat, 
pengar, bostad, 
bättre kontinuitet i 
vården, kläder, 
bättre bemötande 
eller social 
inkludering.   

överväganden och 
analysen är inte beskriven 
(Friberg, 2012). 

Mayberry, L. S., 
Shinn, M., 
Benton, J. G., & 
Wise, J., 2014, 
USA, American 
orthopsychiatric 
association. 

Den hemlösa 
situationen och 
faktum att 
familjer bor på 
härbärge 
påverkar 
familjers rutiner 
negativt. Syftet 
är att beskriva 
upplevelser av 
att bo på 
härbärge samt 
strategier för att 
upprätthålla 
samma rutiner 
som förr.    

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer.  

80 familjer 
som har recent 
varit eller är 
hemlösa och 
bor på 
härbärge eller 
bostäder 
avsedda för 
hemlösa.  

Den hemlösa 
situationen och 
fattigdomen orsakar 
mycket stress hos 
familjemedlemmarn
a samt att de inte 
kan ha samma 
rutiner kring, mat, 
sömn, lek, skolan, 
eller tid tillsammans 
gör att föräldrarna 
blir orolig för sina 
barns utveckling. 
Familjerna 
beskriver strategier 
för att fortsätta med 
samma rutiner som 
de hade innan de 
hamnade i 
hemlöshet.      

Inga etiska överväganden 
och 
omvårdnadsveteskaplig 
teori är redovisat 
(Friberg, 2012).  

Morrell-Bellai, 
T., Goering, P., 
& Boydell, K., 
2000, Canada, 
Issues in mental 
health nursing. 

Vissa personer 
fortsätter att vara 
hemlösa under 
långa perioder 
eller episodiskt 
hamna i 
hemlöshet under 
sin livstid.  
Syftet är att 
identifiera hur 
personer blir 
hemlösa och 
varför vissa 
personer förblir 
hemlösa under 
långa perioder. 

Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer.  
 

29 hemlösa 
med ålder 
mellan 18 och 
61. 

De faktorer som 
påverkade 
hemlöshet samt 
orsakade fortsatt 
hemlöshet hos dessa 
personer var 
indelade i makro 
faktorer 
(samhälleliga) och 
personliga faktorer. 
När personerna 
förblev hemlösa var 
faktorer som 
arbetslöshet, 
fattigdom, psykisk 
ohälsa och 
exkludering från 
samhället och 
nätverk orsaker till 
den fortsatta 
situationen.    

Metoden är inte detaljerat 
beskriven, studien saknar 
beskrivna etiska 
överväganden, tydlig 
problemformulering samt 
metoddiskussion 
(Friberg, 2012).  

Nelson, G., 
Clarke, J., 
Febbraro, A., & 
Hatzipantelis, 
M., 2005, 
Canada, 
Psychiatric 

Syftet är att 
beskriva 
hemlösa 
personers, som 
lider av psykisk 
ohälsa, 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer.  

20 hemlösa 
med ålder 
mellan 29 och 
59.  

Personerna beskrev 
att de upplevde 
bättre livskvalité, 
slutade missbruka, 
har fått bättre socialt 
liv när de fick en 
egen bostad men de 

Studien saknar en tydlig 
problemformulering och 
etiska överväganden 
(Friberg, 2012).  

 
 



 
 

rehabilitation 
journal. 

upplevelser av 
bostadsinsatser. 
 
 
 
 
 
 
 

beskrev även en 
otrygghet.     

Williams, S., & 
Stickley, T., 
2010, England, 
Journal of 
psychiatric and 
mental health 
nursing. 

Hemlösa 
personers 
psykiska 
tillstånd är ett 
ämne som inte är 
mycket utforskat 
och det är ett 
stort bekymmer 
för samhället. 
Syftet är att 
beskriva hur 
hemlösas 
upplevelser har 
påverkat deras 
identiteter och 
psykiska ohälsa.   

Kvalitativ 
metod. 
Material 
samlades 
genom 
narrativa 
intervjuer.  
.  

8 hemlösa 
personer.  

Hemlösheten leder 
till stora 
identitetskriser och 
har en negativ 
påverkan på den 
psykiska hälsan, 
relationer och 
missbruk. 
Personerna utryckte 
trots det hopp inför 
framtiden.  

Studien höll kvalitén 
enligt Fribergs (2012) 
granskningsmall.   

Woods, A. M., 
Carlin, E., 
Zimmerman, L., 
Hill, A., & 
Kaslow, N. J., 
2013, USA, 
Journal of 
family 
psychology. 

Att beskriva 
faktorer som 
höjer livsviljan 
hos hemlösa och 
fattiga mödrar 
som har en 
suicidal 
bakgrund.    

Kvantitativ 
metod. 
Intervjuer.  

146 african-
amerikanska 
kvinnor med 
ålder mellan 
18 och 64 som 
någon gång 
under sin 
livsperiod 
gjort ett suicid 
försök.   

Kvinnorna som 
hade en högre 
önskan av att 
fortsätta sitt liv var 
de som hade barn. 

Problemformuleringen 
och syftet är inte tydligt 
beskrivna (Friberg, 
2012).  
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